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UCHWA£A Nr XXV/198/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej
w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), Rada Miejska
Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:

§1. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1. za³¹cznik Nr 1 - czê�æ graficzna;

2. za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do projek-
tu zmiany miejscowego planu;

3. za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miej-
scowego planu inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

4. za³¹cznik Nr 4 - tekst jednolity miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowo - us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Ko-
strzynie

§2. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkanio-
wo - us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie,
uchwalonego uchwa³¹ Nr VII/50/99 z dnia 11 marca 1999 r.
(Dz.U. Województwa Wielkopolskiego Nr 22 z 1999 r., poz.
475), zwan¹ dalej zmian¹ miejscowego planu, po stwierdze-
niu zgodno�ci ze Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, uchwalone-
go uchwa³¹ Nr XXX/239/2001 z dnia 3 lipca 2001 r., ze
zmianami.

2. Rozstrzyga siê o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-
tu zmiany miejscowego planu - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

3. Rozstrzyga siê o sposobie realizacji zapisanych w
zmianie miejscowego planu inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz
zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1. �miejscowym planie� - nale¿y przez to rozumieæ miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowo - us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñ-
skiej w Kostrzynie, uchwalony uchwa³¹ Nr VII/50/99 z dnia

11 marca 1999 r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego Nr
22 z 1999 r., poz. 475);

2. �zmianie miejscowego planu� - nale¿y przez to rozumieæ
zmianê miejscowego planu, o której mowa w §2 ust. 1.

§4. W uchwale Nr VII/50/99 Rady Miejskiej Gminy Ko-
strzyn z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowe - us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej
w Kostrzynie dotychczasow¹ tre�æ zmienia siê nastêpuj¹co:

1. wykre�la siê tre�æ §3;

2. §7 uzyskuje brzmienie: �Wyznacza siê tereny dzia³alno�ci
gospodarczej z mo¿liwo�ci¹ wydzielania mieszkañ w bu-
dynkach administracyjno - socjalnych w liczbie nie wiêk-
szej ni¿ jedno mieszkanie w jednym budynku, bez prawa
lokalizowania budynków mieszkalnych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem G�;

3. w rozdziale 2 wprowadza siê dodatkowy paragraf o nume-
rze �§9a� o brzmieniu: �Wyznacza siê tereny przepompow-
ni �cieków, oznaczone na rysunku planu symbolem NO.�;

4. pkt 1 w §11 uzyskuje brzmienie: �mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których sporz¹dzenie ra-
portu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko jest
wymagane, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz stano-
wi¹cych zagro¿enie dla wód podziemnych G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych nr 144 zaliczanego do obszaru
wysokiej ochrony OWO�;

5. pkt 2 w §11 uzyskuje brzmienie: �mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których sporz¹dzenie ra-
portu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko
mo¿e byæ wymagane, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
je¿eli ich oddzia³ywanie przekracza standardy jako�ci �ro-
dowiska na terenach nieruchomo�ci nale¿¹cych do osób
trzecich�;

6. w §13: zmienia siê num er paragrafu wymienionego w
tre�ci z �10� na �11�;

7. pkt 2 ust. 1 w §15 uzyskuje brzmienie:

�1)  03 KL i szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 15
m i 20 m,�

8. w ust. 1 §15 dopisuje siê pkt 3 o brzmieniu:

�3)  04 KL i 7 KL i szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹-
cych 15 m.�

9. pkt 1 ust. 1 w §16 uzyskuje brzmienie:
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�1) 10 m i symbolach na rysunku planu 6 KD, 8 KD- 010
KD oraz 012 KD - 014 KD,�

10. pkt 2 ust. 1 w §16 uzyskuje brzmienie:

�2) 12 m i symbolu na rysunku planu 5 KD,�

11. w ust. 1 w §16 dopisuje siê punkty 3 i 4 o brzmieniu: �3)
10 m i 12 m i symbolu na rysunku planu 015 KD, 4) 15 m
i symbolu na rysunku planu 011 KD.�

12. §22 uzyskuje brzmienie:

�1. Prace ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem i zabu-
dowaniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z w³a�ciw¹
s³u¿b¹ ochrony zabytków przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowê, celem okre�lenia konieczno�ci ewen-
tualnych prac archeologicznych.

2. Wskazuje siê, ¿e tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej M oraz tereny zabudowy mieszkaniowo - us³u-
gowej MU nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj¹
zró¿nicowane dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone
wska�nikami ha³asu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi zlokalizowanych w budynkach na terenach dzia-
³alno�ci gospodarczej nale¿y stosowaæ rozwi¹zania
techniczne zapewniaj¹ce w³a�ciwe warunki akustyczne
w tych pomieszczeniach.�;

13. w §23 dotychczasowa tre�æ zostaje oznaczona numerem 1
oraz dopisuje siê:

1) ust. 2 o brzmieniu: �2. Zaopatrzenie w wodê na cele
bytowe i gospodarcze nale¿y zapewniæ poprzez pod³¹-
czenie obiektów do sieci wodoci¹gowej.�;

2) ust. 3 o brzmieniu: �3. Odpady komunalne nale¿y
gromadziæ selektywnie w pojemnikach na posesji, do
której inwestor posiada tytu³ prawny i zagospodaro-
waæ zgodnie z gminnym planem gospodarki odpada-
mi�;

3) ust. 4 o brzmieniu: �4. Odpady niebezpieczne nale¿y
zagospodarowywaæ na zasadach okre�lonych w prze-
pisach odrêbnych.�;

4) ust. 5 o brzmieniu: �5. Masy ziemne usuwane albo
przemieszczane w zwi¹zku z budow¹ obiektów nale¿y
zagospodarowywaæ na miejscu, pod warunkiem, ¿e ich
zastosowanie nie spowoduje przekroczeñ wymaga-
nych standardów jako�ci gleby i ziemi, o których mowa
w przepisach odrêbnych, lub wywoziæ w miejsce wska-
zane przez w³a�ciw¹ s³u¿bê administracyjn¹.�;

14. w §28 dotychczasowa tre�æ zostaje oznaczona jako ust. 1
oraz dopisuje siê ustêpy od 2 do 6 o brzmieniu:

�2. Na terenach, na których kanalizacja sanitarna nie zosta-
³a wybudowana, do czasu jej wybudowania dopuszcza
siê - jako rozwi¹zanie tymczasowe - odprowadzanie
�cieków bytowych do szczelnych zbiorników na �cieki,
z tym ¿e po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej budyn-
ki musz¹ zostaæ do niej pod³¹czone; �cieki ze zbiorni-
ków bezodp³ywowych bêd¹ wywo¿one przez koncesjo-

nowanego przewo�nika do oczyszczalni �cieków lub
miejsc wskazanych przez urz¹d gminy.

3. �cieki przemys³owe o przekroczonych normach zanie-
czyszczeñ w stosunku do sk³adu �cieków komunalnych,
nale¿y wstêpnie podczyszczaæ w indywidualnych pod-
czyszczalniach �cieków przed ich wprowadzeniem do
gminnego systemu kanalizacji.

4. Zakazuje siê lokalizowania indywidualnych oczyszczal-
ni �cieków, z wyj¹tkiem podczyszczalni �cieków prze-
mys³owych.

5. Wody opadowe i roztopowe nale¿y odprowadzaæ do
gruntu nie powoduj¹c zalewania dzia³ek s¹siednich
oraz zmiany kierunku ich naturalnego sp³ywu.

6. �cieki w postaci wód opadowych i roztopowych zo-
stan¹ zagospodarowane zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.�;

15. §34 uzyskuje brzmienie:

�1. Ustala siê:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy usytuowane w miej-
scach oznaczonych na rysunku zmiany miejscowe-
go planu, w odleg³o�ci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej
ulic dojazdowych KD i ulic lokalnych KDL;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, w miejscach ozna-
czonych na rysunku zmiany miejscowego planu, w
odleg³o�ci 6 m i 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulic
dojazdowych KD i ulic lokalnych KDL;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic zbiorczych:

a) dla budynków nie przeznaczonych na sta³y po-
byt ludzi, usytuowane w okre�lonej na rysunku
zmiany miejscowego planu odleg³o�ci od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy,

b) dla budynków jednokondygnacyjnych przezna-
czonych na sta³y pobyt ludzi usytuowane w
odleg³o�æ i 50 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 92 Poznañ � Wrze�nia,

c) dla budynków wielokondygnacyjnych przezna-
czonych na sta³y pobyt ludzi usytuowane w
odleg³o�ci 70 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 92 Poznañ - Wrze�nia,

2. Dopuszcza siê rozbudowê i remonty budynków miesz-
kalnych istniej¹cych w dniu uchwalenia zmiany miej-
scowego planu, usytuowanych pomiêdzy liniami okre-
�lonymi w ust. 1 pkt 3 lit a oraz lit. c.

3. Dopuszcza siê sytuowanie budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wed³ug linii zabudowy okre�lonej w
ust. 1 pkt 3 lit. a pod warunkiem zastosowania w
budynku rozwi¹zañ technicznych gwarantuj¹cych kom-
fort akustyczny okre�lony w przepisach odrêbnych dla
pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi.

4. Inwestor winien zapewniæ rozwi¹zania techniczne gwa-
rantuj¹ce komfort akustyczny w budynkach.

Poz. 1633
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5. Prowadzenie infrastruktur)- technicznej nie zwi¹zanej z
funkcjonowaniem drogi nale¿y przewidzieæ poza pa-
sem drogowym drogi krajowej nr 92.�

15. Na rysunku miejscowego planu, wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

1) wykre�la siê tereny urz¹dzeñ energetycznych EE usy-
tuowane na terenach 7 M, 4 MU. 3 MU i 13 M;

2) wprowadza siê nastêpuj¹ce dodatkowe oznaczenia linii
zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków nie
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków w
zabudowie plombowej oraz budynków me przezna-
czonych na sta³y pobyt ludzi,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków jed-
nokondygnacyjnych przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi.

Poz. 1633

d) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków wie-
lokondygnacyjnych przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi.

3) uprowadza siê oznaczenie odleg³o�ci linii zabudowy
wymienionych w punkcie 2 lit c i d od zewnêtrznej
krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 92 Poznañ - Wrze�nia.

16. Rysunek miejscowego planu zastêpuje siê rysunkiem
zmiany miejscowego planu, zatytu³owanym �Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniomo - us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñ-
skiej w Kostrzynie� stanowi¹cym za³¹cznik do mniejszej
uchwa³y.

§5. Okre�lone w §4 zmiany wprowadza siê do tekstu
miejscowego planu i przyjmuje siê tekst jednolity stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Kostrzyn.

§7. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(-) prof. Grzegorz Schroeder
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXV/198/2009

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 9 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn, w
oparciu o o�wiadczenie Burmistrza Gminy Kostrzyn w sprawie

braku uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo
- us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie, wy³o-
¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywa-
nia na �rodowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXV/198/2009

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 9 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717, z pó�n. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pó�n. zm.) i art. 167 ust 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pó�n. zm.) Rada Miejska Gminy
Kostrzyn rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy.

Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y, zgodnie z ustaw¹ o
samorz¹dzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej,
sieci wodoci¹gowej i o�wietlenia ulic. Uchwalenie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza
nowe tereny do zainwestowania, a tak¿e okre�la przebieg
nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powsta-

nie tego obowi¹zku na terenie objêtym planem. Gmina jed-
nak¿e, z uwagi na ograniczone �rodki bud¿etowe, obowi¹zki
te mo¿e roz³o¿yæ w czasie.

W zwi¹zku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowo - us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie nie
przewiduje siê realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej s³u¿¹cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañ-
ców, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy i co za tym idzie,
nie pojawiaj¹ siê obci¹¿enia finansowe dla gminy z tego tytu³u.

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejscowym pla-
nie inwestycji

W zwi¹zku z tym, ¿e uchwalenie zmiany miejscowego
planu nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, nie
zachodzi konieczno�æ ustalenia zasad ich finansowania.

Za³¹cznik nr 4
Uchwa³a Nr II/50/99

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 11 marca 1999 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów

zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej
w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z pó�niejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 1996

r., Dz.U. Nr 13 poz. 74 z pó�niejszymi zmianami), Rada Miejska
Gminy Kostrzyn uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowe - us³ugowej
w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie.
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ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze po³o¿o-
nym pomiêdzy ulic¹ i Wrzesiñsk¹ a torem kolejowym oraz
stadionem a granic¹ administracyjn¹ miasta Kostrzyna

2. Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1 okre�la
rysunek planu, zatytu³owany �Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo
- us³ugowej w rejonie ulicy Wrzesiñskiej w Kostrzynie�,
opracowany w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nin.
uchwa³y.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren o
nawierzchni gruntowej - biologicznie czynnej, przeznaczo-
ny do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewów,
ro�lin okrywowych i trawy,

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ, ¿e wyklucza siê lokalizacjê obiektów w obszarze
zawartym miêdzy t¹ lini¹, a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy,

3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ,
¿e frontowa �ciana budynku lub jej wystaj¹cy element
konstrukcyjny musi znale�æ siê dok³adnie na tej linii,

4) wysoko�ci obiektów budowlanych - nale¿y przez to rozu-
mieæ ca³kowit¹ wysoko�æ obiektu mierzon¹ od poziomu
terenu do wierzcho³ka kalenicy lub najwy¿szego punktu
dachu przy dachach p³askich.

§3. wykre�lony

ROZDZIA£ II

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania

§4. Linie rozgraniczaj¹ce terenów okre�la rysunek planu.

§5. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowo - us³u-
gowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU.

§6. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stoj¹cej i bli�niaczej, oznaczone na rysunku
planu symbolem M.

§7. Wyznacza siê tereny dzia³alno�ci gospodarczej z mo¿-
liwo�ci¹ wydzielania mieszkañ w budynkach administracyjno
- socjalnych w liczbie nie wiêkszej ni¿ jedno mieszkanie w
jednym budynku, bez prawa lokalizowania budynków miesz-
kalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem G.

§8. Wyznacza siê tereny zieleni bez prawa zabudowy,
oznaczone na rysunku planu symbolem Z.

§9. Wyznacza siê tereny urz¹dzeñ energetycznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem �EE�.

§9a. Wyznacza siê tereny przepompowni �cieków, ozna-
czone na rysunku planu symbolem NO.

§10. Wyznacza siê tereny przeznaczone na cele budowy
dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KL,
KD, KX.

§11. Zakazuje siê lokalizowania obiektów:

1) mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla
których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiê-
wziêcia na �rodowisko jest wymagane, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi oraz stanowi¹cych zagro¿enie dla
wód podziemnych G³ównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 144 zaliczanego do obszaru wysokiej ochrony
OWO,

2) mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla któ-
rych sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziê-
cia na �rodowisko mo¿e byæ wymagane, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi, je¿eli ich oddzia³ywanie przekracza
standardy jako�ci �rodowiska na terenach nieruchomo�ci
nale¿¹cych do osób trzecich,

3) mieszkaniowych wielorodzinnych,

4) obiektów hodowlanych.

§12. Na terenie oznaczonym symbolem Z zakazuje siê
lokalizowania obiektów budowlanych z wyj¹tkiem niezbêd-
nych sieci technicznych, urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z
uzbrojeniem terenu oraz ma³ej architektury.

§13. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem M zakazuje siê poza obiektami wymienionymi w §11
sytuowania:

1) gara¿y na samochody ciê¿arowe,

2) obiektów innych ni¿ mieszkalne jednorodzinne i towarzy-
sz¹ce im budynki gospodarcze.

§14. Na terenach przeznaczonych na cele zabudowy, po-
miêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ ulicy a lini¹ zabudowy mo¿na
lokalizowaæ sieci infrastruktury technicznej, kontenerowe sta-
cje transformatorowe, kontenerowe centrale telefoniczne oraz
�cie¿ki rowerowe.

ROZDZIA£ III

Linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi.

§15. 1. Wyznacza siê ulice lokalne o. symbolach na ry-
sunku planu:

1) 02 KL i szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,

2) 03 KL i szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m i 20 m,

3) 04 KL i 7 KL i szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m.

2. Ustala siê szeroko�ci jezdni ulic lokalnych, o których
mowa w ust. 1 wynosz¹c¹6 m.

3. Ustala siê obowi¹zek wyznaczenia pasa zieleni w
liniach rozgraniczaj¹cych ulic, o których mowa w ust. 1.

§16. 1. Wyznacza siê ulice dojazdowe o szeroko�ciach w
liniach rozgraniczaj¹cych:
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1) 10 m i symbolach na rysunku planu 6 KD, 8 KD - 010 KD
oraz 012 KD - 014KD,

2) 12 m i symbolu na rysunku planu 5 KD,

3) 10 m i 12 m i symbolu na rysunku planu 015 KD,

4) 15 m i symbolu na rysunku planu 011 KD.

2. Ustala siê, ¿e szeroko�æ jezdni ulic dojazdowych, o
których mowa w ust. 1, wynosi 5 m.

§17. Wyznacza siê drogê rowerow¹ o szeroko�ci w liniach
rozgraniczaj¹cych 5 m i symbolu na rysunku planu KX.

§18. Ustala siê w³¹czenie ulic oznaczonych na rysunku
planu symbolami 4 KL i 5 KD w ulicê Wrzesiñsk¹ - zbiorcz¹,
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem 01KZ 1/2.

§19. Ustala siê wyznaczenie jednostronnie w ulicy dojaz-
dowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7 KD na jej
odcinku o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 15 m -
miejsc parkowania pojazdów w ten sposób, ¿e ka¿de trzy
miejsca oddzielone s¹ drzewem.

§20. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
ulic zakazuje siê sytuowania innych obiektów ni¿ sieci tech-
niczne i urz¹dzenia przeznaczone na cele komunikacji.

§21. Zakazuje siê wydzielania gruntów pod ulice, je�li
niniejszy rysunek planu nie okre�la dla nich linii rozgranicza-
j¹cych.

ROZDZIA£ IV

Granice i zasady zagospodarowania terenów
podlegaj¹cych ochronie.

§22. 1. Prace ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z w³a�ciw¹
s³u¿b¹ ochrony zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê, celem okre�lenia konieczno�ci ewentualnych prac
archeologicznych.

2. Wskazuje siê, ¿e tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej M oraz tereny zabudowy mieszkaniowo - us³ugo-
wej MU nale¿¹ do terenów, dla których obowi¹zuj ¹ zró¿nico-
wane dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone wska�nikami
ha³asu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

3. W pomieszczeniach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi
zlokalizowanych w budynkach na terenach dzia³alno�ci gospo-
darczej nale¿y stosowaæ rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce
w³a�ciwe warunki akustyczne w tych pomieszczeniach.

ROZDZIA£ V

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury.

§23. 1. Sieci infrastruktury technicznej: wodoci¹gowa,
elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, telekomunikacyjna oraz zwi¹zane z nimi, niezbêdne do
ich sprawnego funkcjonowania urz¹dzenia stanowi¹ podsta-
wowe, przewidziane nin. planem uzbrojenie terenu.

2. Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe i gospodarcze
nale¿y zapewniæ poprzez pod³¹czenie obiektów do sieci wo-
doci¹gowej.

3. Odpady komunalne nale¿y gromadziæ selektywnie w
pojemnikach na posesji,� do której inwestor posiada tytu³
prawny i zagospodarowaæ zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami.

4. Odpady niebezpieczne nale¿y zagospodarowywaæ na
zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych.

5. Masy ziemne usuwane albo przemieszczane w zwi¹zku
z budow¹ obiektów nale¿y zagospodarowywaæ na miejscu,
pod warunkiem, ¿e ich zastosowanie nie spowoduje przekro-
czeñ wymaganych standardów jako�ci gleby i ziemi, o których
mowa w przepisach odrêbnych, lub wywoziæ w miejsce
wskazane przez w³a�ciw¹ s³u¿bê administracyjn¹.

§24. 1. Zakazuje siê lokalizowania sta³ych napowietrz-
nych linii zasilaj¹cych obiekty oraz stacji transformatorowych
s³upowych.

2. Ustalenie zawarte w ust. 1 nie dotyczy tymczasowych
rozwi¹zañ zasilania placów budów.

§25. Zakazuje siê pod³¹czania obiektów do sieci infrastruk-
tury technicznej w sposób nie uzgodniony z ich dysponentami.

§26. Na terenach dzia³alno�ci gospodarczej �G�, urz¹dze-
nia elektroenergetyczne w liczbie wiêkszej ni¿ wskazano na
rysunku planu zostan¹ zlokalizowane w uzgodnieniu z dyspo-
nentem mocy energetycznej w zale¿no�ci od lokalizacji miejsc
poboru mocy.

§27. Zakazuje siê stosowania jako �ród³a energii takich
paliw i urz¹dzeñ do ich spalania, które nie gwarantuj¹ zacho-
wania wymogów ochrony powietrza atmosferycznego.

§28. 1. Na terenach, na których zosta³a wybudowana
kanalizacja sanitarna, zakazuje siê odprowadzenia �cieków w
inny sposób ni¿ do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

2. Na terenach, na których kanalizacja sanitarna nie zosta-
³a wybudowana, do czasu jej wybudowania dopuszcza siê �
jako rozwi¹zanie tymczasowe - odprowadzanie �cieków byto-
wych do szczelnych zbiorników na �cieki, z tym ¿e po wybu-
dowaniu kanalizacji sanitarnej budynki musz¹ zostaæ do niej
pod³¹czone; �cieki ze zbiorników bezodp³ywowych bêd¹ wy-
wo¿one przez koncesjonowanego przewo�nika do oczyszczal-
ni �cieków lub miejsc wskazanych przez urz¹d gminy.

3. �cieki przemys³owe o przekroczonych normach zanie-
czyszczeñ w stosunku do sk³adu �cieków komunalnych, nale¿y
wstêpnie podczyszczaæ w indywidualnych podczyszczalniach
�cieków przed ich wprowadzeniem do gminnego systemu
kanalizacji.

4. Zakazuje siê lokalizowania indywidualnych oczysz-
czalni �cieków, z wyj¹tkiem podczyszczalni �cieków przemy-
s³owych.

5. Wody opadowe i roztopowe nale¿y odprowadzaæ do
gruntu nie powoduj¹c zalewania dzia³ek s¹siednich oraz zmiany
kierunku ich naturalnego sp³ywu.

6. �cieki w postaci wód opadowych i roztopowych zo-
stan¹ zagospodarowane zgodnie z przepisami odrêbnymi.
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ROZDZIA£ VI

Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu. Linie zabudowy.

Gabaryty obiektów. Maksymalne i minimalne wska�niki
intensywno�ci zabudowy.

§29. Zakazuje siê przeznaczania na cele inne ni¿ zieleñ
powierzchni mniejszej ni¿:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 70% powierzchni
dzia³ki przeznaczonej do zabudowy,

2) na terenach zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej i dzia-
³alno�ci gospodarczej � 40% powierzchni dzia³ki przezna-
czonej do zabudowy.

§30. Zakazuje siê przeznaczania na cele zabudowy po-
wierzchni wiêkszej ni¿:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 25% powierzchni
dzia³ki,

2) na terenach zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej i dzia-
³alno�ci gospodarczej � 50% powierzchni dzia³ki.

§31. Nowe budynki mieszkalne nale¿y realizowaæ:

1) na terenach istniej¹cej zabudowy 1 MU, 2 MU i 3 MU w
pasie terenu od strony ulicy Wrzesiñskiej � w formach
zharmonizowanych z budynkami istniej¹cymi,

2) na nowych terenach - z dachami stromymi o k¹cie
nachylenia po³aci dachowych 30 do 45 stopni z pokry-
ciem ceramicznym lub dachówkopodobnym o zbli¿onej
estetyce.

§32. Zakazuje siê sytuowania budynków wy¿szych ni¿:

1) obiektów dzia³alno�ci gospodarczej - 8 m,

2) budynków gospodarczych - 6 m,

3) budynków mieszkalnych i us³ugowych - 12 m.

§33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem G obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Linie zabudowy, o których mowa w ust. 1, ustalone s¹
w odleg³o�ci 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy 2 KJL i 6 m
od strony ulicy 011 KD.

§34. 1. Ustala siê:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy usytuowane w miejscach
oznaczonych na; rysunku zmiany miejscowego planu, w
odleg³o�ci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ulic dojazdowych
KD i ulic lokalnych KDL;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, w miejscach oznaczo-
nych na rysunku zmiany miejscowego planu, w odleg³o�ci
6 m i 10 m od linii rozgraniczaj¹cej ulic dojazdowych KD
i ulic lokalnych KDL;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od ulic zbiorczych:

a) dla budynków nie przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi, usytuowane w okre�lonej na rysunku zmiany

Poz. 1633

miejscowego planu odleg³o�ci od linii rozgraniczaj¹-
cej ulicy,

b) dla budynków jednokondygnacyjnych przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi, usytuowane w odleg³o�ci 50 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 92 Po-
znañ - Wrze�nia,

c) dla budynków wielokondygnacyjnych przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi, usytuowane w odleg³o�ci 70 m od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 92 Po-
znañ - Wrze�nia,

2. Dopuszcza siê rozbudowê i remonty budynków miesz-
kalnych istniej¹cych w dniu uchwalenia zmiany miejscowego
planu, usytuowanych pomiêdzy liniami okre�lonymi w ust. 1
pkt 3 lit a oraz lit. c.

3. Dopuszcza siê sytuowanie budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wed³ug linii zabudowy okre�lonej w ust. 1
pkt 3 lit. a pod warunkiem zastosowania w budynku rozwi¹zañ
technicznych gwarantuj¹cych komfort akustyczny okre�lony
w przepisach odrêbnych dla pomieszczeñ przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi.

4. Inwestor winien zapewniæ rozwi¹zania techniczne gwa-
rantuj¹ce komfort akustyczny w budynkach.

5. Prowadzenie infrastruktury technicznej nie zwi¹zanej z
funkcjonowaniem drogi nale¿y przewidzieæ poza pasem dro-
gowym drogi krajowej nr 92.

§35. Obowi¹zuje wysoko�æ ogrodzeñ od strony ulic rów-
na 1,5 m.

ROZDZIA£ VII

Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki.

§36. Dzia³ka budowlana w zabudowie mieszkaniowej nie
mo¿e posiadaæ mniejszej szeroko�ci frontu ni¿:

1) w zabudowie wolno stoj¹cej - 20 m,

2) w zabudowie bli�niaczej - 14 m.

§37. Ka¿da nowa dzia³ka musi przylegaæ do drogi publicz-
nej ca³¹ szeroko�ci¹ krótszego boku, chyba, ¿e podzia³ dotyczy
skraju terenów o kszta³cie trójk¹ta w miejscu zbiegu dwóch
granic pod k¹tem mniejszym ni¿ prosty lub terenów przylega-
j¹cych do skrzy¿owañ dróg publicznych.

§38. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami G zakazuje siê wydzielania dzia³ek o powierzchni mniej-
szej ni¿ 1500 m2.

Rozdzia³ VIII

Stawka s³u¿¹ca naliczaniu op³at na rzecz Gminy

§39. Ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty na rzecz Gminy Ko-
strzyn w wysoko�ci 30%.
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ROZDZIA£ IX

Przepisy koñcowe

§40. Traci moc uchwa³a Nr XXX/167/92 Rady Miasta i
Gminy Kostrzyn z dnia 3 listopada 92r (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr
16 poz. 148) w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogól-
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nego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna w
czê�ci dotycz¹cej obszaru objêtego niniejszym planem.

§41. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miej-
skiemu Gminy Kostrzyn.

§42. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

1634

UCHWA£A Nr XXXII/287/2009 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Chludowo na terenie dzia³ek
o nr ewid. 107 i 109

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Suchy Las
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowo�ci Chludowo na
terenie dzia³ek o nr ewid.: 107 i 109 - uchwalonego Uchwa³¹
Nr LVIII/508/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 pa�dzier-
nika 2006 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 187 z dn.
5 grudnia 2006 r. poz. 4393 - zwan¹ dalej �planem�, stwier-
dzaj¹c zgodno�æ przewidywanych rozwi¹zañ z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Suchy Las, uchwalonego uchwa³¹ Rady

Gminy Suchy Las nr LXV/349/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. ze
zmianami.

2. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:

1) czê�æ graficzna planu, zwana dalej �rysunkiem planu� -
za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu - za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych - za³¹cznik nr 3.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone s¹ na
rysunku planu.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dachach sko�nych � rozumie siê przez to dachy po³aciowe
o k¹cie nachylenia powy¿ej 10 stopni;

2) froncie dzia³ki � rozumie siê przez to granicê dzia³ki budow-
lanej przyleg³¹ do terenu drogi publicznej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy � rozumie siê przez to
liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ w jakiej mo¿na
sytuowaæ budynek od linii rozgraniczaj¹cej drogi;

4) obiektach infrastruktury technicznej � rozumie siê przez to
obiekty i sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne, gazowe, tele-
komunikacyjne, cieplne oraz elektroenergetyczne;


